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Parlament Europejski

Dyrekcja Generalna ds. Urzędu
Przewodniczącego

Dyrekcja ds. Posiedzeń Plenarnych
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenia plenarne: przewodnik

1 - FUNKCJE ORGANÓW PE NA POSIEDZENIACH
PLENARNYCH

1.1 PRZEWODNICZĄCY

Kompetencje przewodniczącego (art. 22)

Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu i jego organów oraz posiada pełnię uprawnień do
przewodniczenia obradom Parlamentu i zapewnienia ich sprawnego przebiegu.

Przewodniczący obrad otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenie, dba o przestrzeganie Regulaminu i
utrzymanie porządku, udziela głosu, ogłasza zamknięcie dyskusji, poddaje wnioski pod głosowanie i
ogłasza wyniki głosowania.

Wybór wiceprzewodniczących (art. 15 i 16)

Przewodniczący jest wybierany w głosowaniu tajnym. Kandydaturę może zgłosić jedynie grupa
polityczna lub co najmniej 40 posłów. Kandydatury przedstawiane są przed każdym głosowaniem
posłowi sprawującemu czasowo funkcję przewodniczącego na mocy art. 14, który informuje o nich
Parlament. Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości
oddanych głosów, w czwartej turze kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali
największą liczbę głosów.

W przypadku tej samej liczby głosów za wybranego uznany zostaje kandydat starszy wiekiem.

Po wyborach poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego ustępuje miejsca wybranemu
przewodniczącemu. Przemówienie inauguracyjne może wygłosić jedynie wybrany przewodniczący.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-022+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-016+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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1.2 WICEPRZEWODNICZĄCY

Kompetencje wiceprzewodniczących (art. 23)

Wiceprzewodniczący zastępują przewodniczącego, jeżeli jest on nieobecny, nie może wykonywać
swoich obowiązków lub chce uczestniczyć w dyskusji.

Wybór wiceprzewodniczących (art. 15 i 17)

Wybór wiceprzewodniczących następuje po wybraniu przewodniczącego. Do obsadzenia jest
czternaście miejsc. Wiceprzewodniczący są wybierani w głosowaniu tajnym. Kandydaturę może
zgłosić jedynie grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. W pierwszej turze za wybranych uznaje
się tych kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość oddanych głosów i należą do grupy
(maksymalnie czternastu) kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Jeżeli po pierwszej turze pozostają miejsca do obsadzenia, przeprowadza się drugą turę wyborów.
Jeśli do obsadzenia pozostałych miejsc niezbędna jest trzecia tura wyborów, obowiązuje zasada
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów za wybranych
uznaje się najstarszych wiekiem kandydatów.

Jeżeli liczba kandydatur nie przekracza liczby miejsc do obsadzenia, kandydaci mogą być wybrani
przez aklamację. W takim przypadku porządek pierwszeństwa ustala się w głosowaniu tajnym.

1.3 KADENCJE

Długość kadencji (art. 19)

Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa dwa i pół roku.

Wakaty (art. 20)

W przypadku wakującego stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przystępuje się
do wyboru ich następców, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Gdy wakat dotyczy stanowiska przewodniczącego, pierwszy wiceprzewodniczący pełni jego obowiązki
do chwili wybrania nowego przewodniczącego.

1.4 CZASOWE SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO (art. 14)

Ustępujący przewodniczący lub w razie jego braku jeden z ustępujących wiceprzewodniczących w
porządku pierwszeństwa, lub też w razie ich braku poseł sprawujący swój urząd najdłużej pełni funkcję
przewodniczącego-seniora do czasu ogłoszenia wyboru przewodniczącego.

Pod przewodnictwem posła pełniącego czasowo funkcję przewodniczącego nie może odbywać się
żadna debata, chyba że dotyczy ona wyboru przewodniczącego lub weryfikacji mandatów.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-023+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-017+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-019+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-020+DOC+XML+V0//PL&language=PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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1.5 PREZYDIUM

Skład Prezydium (art. 24)

W skład Prezydium Parlamentu wchodzą przewodniczący oraz czternastu wiceprzewodniczących.

Kompetencje Prezydium (art. 25)

Prezydium podejmuje decyzje finansowe, organizacyjne i administracyjne w sprawach dotyczących
posłów oraz organizacji wewnętrznej Parlamentu, jego Sekretariatu i organów. Reguluje ono również
kwestie związane z przebiegiem posiedzeń.

1.6 KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH

Skład Konferencji Przewodniczących (art. 26)

W skład Konferencji Przewodniczących wchodzą przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący
grup politycznych.

Przewodniczący Parlamentu zaprasza do udziału w posiedzeniach Konferencji Przewodniczących
jednego przedstawiciela posłów niezrzeszonych, który uczestniczy w nich bez prawa głosu.

Kompetencje Konferencji Przewodniczących (art. 27)

Konferencja Przewodniczących między innymi przyjmuje projekt porządku dziennego i końcowy
projekt porządku dziennego sesji miesięcznych Parlamentu.

1.7 KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI (art. 29 i 149)

Konferencja Przewodniczących Komisji składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz
tymczasowych.

Konferencja Przewodniczących Komisji przekazuje Konferencji Przewodniczących zalecenia
dotyczące ustalania porządku dziennego sesji miesięcznych.

1.8 POSŁOWIE

Przydział miejsc na sali posiedzeń (art. 36)

O przydziale miejsc na sali posiedzeń grupom politycznym, posłom niezrzeszonym oraz instytucjom
Unii Europejskiej decyduje Konferencja Przewodniczących.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-024+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-025+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-026+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-027+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-029+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-036+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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Rozkład miejsc w sali posiedzeń

Aktualny rozkład miejsc w sali posiedzeń dla każdej sesji miesięcznej jest rozpowszechniany i
publikowany na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym.

1.9 GRUPY POLITYCZNE (art. 32)

Posłowie mogą łączyć się w grupy według kryterium podobieństwa poglądów politycznych. Grupy
polityczne muszą składać się z posłów wybranych w co najmniej jednej czwartej państw
członkowskich. Minimalna liczba posłów konieczna do utworzenia grupy politycznej wynosi
dwadzieścia pięć.

Poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-032+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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2 - ORGANIZACJA SESJI PLENARNYCH

Parlament spotyka się co miesiąc w Strasburgu na czterodniową sesję plenarną (poniedziałek-
czwartek). Dodatkowe sesje plenarne odbywają się w Brukseli.

Na każdą sesję miesięczną ustala się porządek dzienny.

2.1 SESJE PARLAMENTU

Kadencja Parlamentu (art. 145)

Kadencja Parlamentu pokrywa się z okresem wykonywania mandatu przez posłów i wynosi pięć lat.

Zwoływanie Parlamentu (art. 146)

Parlament zbiera się z mocy prawa w drugi wtorek marca każdego roku i podejmuje decyzję o
długości przerw w sesji.

Parlament zbiera się ponadto z mocy prawa w pierwszy wtorek po upływie jednego miesiąca od
wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Parlament może zostać również zwołany w trybie nadzwyczajnym przez przewodniczącego z własnej
inicjatywy lub na wniosek większości posłów, Komisji lub Rady.

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu

Roczny kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu przyjmowany jest na posiedzeniu plenarnym.

Sesje, sesje miesięczne i posiedzenia (art. 145)

Sesja trwa jeden rok. Posiedzenia Parlamentu odbywające się z reguły co miesiąc to sesje
miesięczne. Sesje miesięczne dzielą się na posiedzenia dzienne.

Organizacja posiedzeń równolegle do posiedzeń plenarnych

Zasadniczo posiedzenie plenarne jest główną formą działalności parlamentarnej, w związku z czym
żadne inne posiedzenie nie może odbywać się w tym samym czasie.

2.2 PORZĄDEK DZIENNY

Porządek dzienny

Na każdą sesję miesięczną przygotowuje się:
 projekt porządku dziennego,
 końcowy projekt porządku dziennego,
 porządek dzienny.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-146+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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Projekt porządku dziennego (art. 149)

Projekt porządku dziennego na nadchodzącą sesję miesięczną przyjmuje Konferencja
Przewodniczących na swoim przedostatnim posiedzeniu przed daną sesją miesięczną. Projekt
porządku dziennego jest następnie tłumaczony na wszystkie języki urzędowe, drukowany i
rozpowszechniany, a także publikowany na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom
plenarnym.

Końcowy projekt porządku dziennego (art. 149)

Po rozpatrzeniu wszelkich wniosków grup politycznych o zmiany do projektu porządku dziennego
Konferencja Przewodniczących przyjmuje końcowy projekt porządku dziennego na swoim ostatnim
posiedzeniu przed daną sesją miesięczną. Porządek dzienny jest tłumaczony na wszystkie języki
urzędowe, drukowany i rozpowszechniany, a także publikowany na stronie internetowej poświęconej
posiedzeniom plenarnym.

Przyjęcie porządku dziennego (art. 152)

Na początku każdej sesji miesięcznej Parlament podejmuje decyzję co do końcowego projektu
porządku dziennego.

Propozycje zmian mogą być przedstawiane przez komisję parlamentarną, grupę polityczną lub co
najmniej 40 posłów. Propozycje te muszą zostać przedłożone przewodniczącemu najpóźniej na
godzinę przed otwarciem sesji miesięcznej. Przewodniczący może udzielić głosu (na jedną minutę)
autorowi propozycji oraz jednemu mówcy popierającemu propozycję i jednemu mówcy wyrażającemu
sprzeciw.

Przyjęty porządek dzienny zawiera:

 opis procedur parlamentarnych (określający kolejność, w jakiej odbędzie się głosowanie nad
poszczególnymi punktami porządku dziennego);

 listę debat i innych punktów;
 szczegóły dotyczące każdego punktu (dokumenty referencyjne i procedura);
 czas wystąpień;
 terminy składania tekstów odnoszących się do punktów porządku dziennego oraz wniosków o

głosowanie odrębne, podzielone lub imienne.

Porządek dzienny jest tłumaczony na wszystkie języki urzędowe, drukowany i rozpowszechniany, a
także publikowany na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym.

Zmiany w porządku dziennym

Regulamin przewiduje, że zmian w przyjętym porządku dziennym można dokonać wyłącznie w trzech
następujących przypadkach:
 zastosowanie procedury w trybie pilnym dotyczącej wniosku ustawodawczego (art. 154);
 przyjęcie wniosku proceduralnego (art. 187-191);
 wniosek przewodniczącego (zwykle przewodniczący przedstawia taki wniosek w uzgodnieniu ze

wszystkimi grupami politycznymi).

Odrzucony wniosek o zmianę porządku obrad nie może zostać złożony ponownie na tej samej sesji
miesięcznej.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-152+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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2.3 DEBATY

Harmonogram

Debaty plenarne można śledzić na żywo na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom
plenarnym. Przewidywany harmonogram kolejnych debat oraz listy mówców są publikowane i
aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Odroczenie debaty lub głosowania (art. 190)

Grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów może w chwili otwarcia debaty nad danym punktem
porządku dziennego przedstawić wniosek o odroczenie debaty na wskazany termin. Wniosek ten jest
niezwłocznie poddawany pod głosowanie.

Zamiar złożenia wniosku o odroczenie debaty powinien być zgłoszony co najmniej dwadzieścia cztery
godziny wcześniej przewodniczącemu.

Jeżeli wniosek został przyjęty, Parlament przechodzi do następnego punktu porządku dziennego.
Odroczona debata zostanie wznowiona w uzgodnionym terminie. Jeżeli wniosek odrzucono, nie może
być on przedstawiony ponownie w trakcie tej samej sesji miesięcznej.

Przed głosowaniem lub w jego trakcie grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów może przedstawić
wniosek o odroczenie głosowania. Wniosek taki jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie

Zamknięcie debaty (art. 189)

Debata może zostać zamknięta zanim zabiorą głos wszyscy mówcy figurujący na liście, jeżeli
przewodniczący wystąpi z taką propozycją lub jeżeli odnośny wniosek złoży grupa polityczna lub co
najmniej 40 posłów. Głosowanie nad tą propozycją lub wnioskiem przeprowadza się niezwłocznie.

Jeżeli propozycję lub wniosek przyjęto, głos może zabrać tylko jeden poseł z każdej grupy politycznej,
która nie wzięła jeszcze udziału w debacie. Po tych wystąpieniach końcowych następuje zamknięcie
debaty i Parlament przystępuje do głosowania nad omawianym punktem, chyba że wcześniej został
ustalony inny termin głosowania.

Jeśli propozycję lub wniosek odrzucono, mogą być one powtórnie przedstawione w czasie tej samej
debaty jedynie przez przewodniczącego.

2.4 TERMINY

Terminy składania poprawek

Termin składania poprawek do tekstów poddawanych pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym
zwykle upływa w południe w środę w tygodniu poprzedzającym sesję miesięczną w Strasburgu lub
Brukseli.

W trakcie sesji miesięcznej można ustalić inne terminy, szczególnie w odniesieniu do nowych punktów
dodanych do końcowego projektu porządku dziennego lub do samego porządku dziennego.

Terminy te publikowane są w porządku dziennym sesji miesięcznej oraz na stronie internetowej
poświęconej posiedzeniom plenarnym.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
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Terminy składania wniosków o głosowanie odrębne, podzielone lub imienne

Grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów może złożyć wniosek o głosowanie odrębne, podzielone
lub imienne. Wniosek taki musi mieć formę pisemną i należy go złożyć przed upływem terminu
określonego w porządku dziennym (z reguły dwa dni przed danym głosowaniem).

W przypadku głosowania nad sprawozdaniem, czy to w formie głosowania pojedynczego, czy
końcowego, Parlament głosuje imiennie (art. 179). Powyższe nie ma zastosowania do sprawozdań w
sprawie procedur dotyczących immunitetu (art. 9).

Terminy dotyczące procedur ustawodawczych

Terminy dotyczące przebiegu procedur ustawodawczych ogłaszane są przez przewodniczącego i
mają moc wiążącą. Terminy określone w Regulaminie dla procedur parlamentarnych można obliczyć
na podstawie tych komunikatów. Szczegóły komunikatów umieszcza się w protokole danego
posiedzenia.

2.5 TRYB PILNY (art. 154)

Komisja Europejska, Rada, przewodniczący, komisja parlamentarna, grupa polityczna lub co najmniej
40 posłów mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie w trybie pilnym debaty na temat projektu
będącego przedmiotem konsultacji z Parlamentem. Wniosek taki musi być przedstawiony w formie
pisemnej i zawierać uzasadnienie.

Przewodniczący informuje Parlament o tym wniosku, a głosowanie nad nim odbywa się na kolejnym
posiedzeniu.

W przypadku przyjęcia wniosku przewodniczący ustala termin (ewentualnej) debaty i głosowania.
Debata w trybie pilnym może odbyć się bez przedstawiania sprawozdania lub, wyjątkowo, tylko na
podstawie ustnego sprawozdania właściwej komisji.

Zob. również „Procedura bez poprawek i debaty” (w części 5.3 „Procedura głosowania”) oraz
„Poprawki – procedura uproszczona”’ (w części 5.1 „Poprawki”)..

2.6 UROCZYSTE POSIEDZENIA

Uroczyste posiedzenie to posiedzenie z okazji oficjalnej wizyty (np. głowy państwa lub premiera) na
zaproszenie przewodniczącego. Gość oficjalny wygłasza w Parlamencie mowę ze specjalnej
mównicy.

Nagroda im. Sacharowa

Od 1988 r. Parlament Europejski przyznaje coroczną Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli jako
wyraz uznania dla osób, takich jak Andriej Sacharow, lub instytucji zaangażowanych w działania na
rzecz obrony praw człowieka i podstawowych wolności oraz walkę z uciskiem i niesprawiedliwością.
Nagroda wręczana jest co roku na uroczystym posiedzeniu Parlamentu, zwykle w grudniu.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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3 – MIEJSCE ODBYWANIA POSIEDZEŃ, SALA OBRAD,
GALERIE
Parlament spotyka się co miesiąc w Strasburgu na czterodniową sesję plenarną (poniedziałek-
czwartek). Dodatkowe sesje plenarne odbywają się w Brukseli.

Na każdą sesję miesięczną ustala się porządek dzienny.

Wstęp na salę obrad

Zgodnie z art. 157 na salę obrad mogą wejść jedynie posłowie do Parlamentu, członkowie Komisji
Europejskiej i Rady, sekretarz generalny Parlamentu, członkowie personelu, eksperci i urzędnicy UE
pełniący oficjalne obowiązki.

Pracownicy grup politycznych mają do dyspozycji określoną liczbę miejsc na sali obrad. Mogą wejść
do niej jedynie wówczas, gdy posłowie koniecznie potrzebują ich pomocy w wykonywaniu pracy.
Muszą oni okazać specjalną przepustkę, którą winni nosić w sposób widoczny i przez cały czas.

Urzędnicy parlamentarni mogą przebywać na sali obrad wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i jedynie
wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne, aby pomóc posłom w wykonywaniu ich pracy. Muszą oni
okazać specjalną przepustkę, którą winni nosić w sposób widoczny i przez cały czas.

Tylko woźni parlamentarni, za zezwoleniem przewodniczącego obrad, mogą roznosić dokumenty
związane z pracą Parlamentu.

Wnioski o wizyty grupowe

Wnioski o wizyty grupowe można przesyłać na następujące adresy:

Wizyty w Brukseli i Strasburgu w trakcie sesji plenarnych:

PARLAMENT EUROPEJSKI
Dział Wizyt i Seminariów

PHS 01C003
rue Wiertz 60
1047 Bruksela

BELGIA
Nr tel.: +32/2 284 21 03

Fax +32/2 284 35 30

Wizyty w Strasburgu poza dniami sesji plenarnych:

PARLAMENT EUROPEJSKI
Biuro w Strasburgu

BP 1024 F
67070 Strasburg Cedex

FRANCJA
Nr tel.: +33/3 88 17 20 01 / +33/3 88 17 20 08

Fax +33/3 88 17 51 84

Można również wypełnić wniosek online:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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http://www.europarl.europa.eu/visiting/pl/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html

Wstęp na galerię dla publiczności

Debaty parlamentarne są otwarte dla publiczności, chyba że Parlament postanowi inaczej.

Wstęp na galerię dla publiczności mają jedynie osoby, które uzyskały odpowiednie zezwolenie
przewodniczącego Parlamentu lub odpowiednich wydziałów w Sekretariacie.

Dział ds. Protokołu stale rezerwuje miejsca dla oficjalnych delegacji, członków korpusu
dyplomatycznego i parlamentów narodowych oraz innych osobistości. Wnioski o wizytę należy
przesyłać do Działu ds. Protokołu w DG ds. Urzędu Przewodniczącego. Zasadniczo jedynie ww.
osoby mają prawo wstępu na tę galerię.

Stale rezerwowane są miejsca dla członków akredytowanych przedstawicieli prasy. Dostęp do galerii
regulują przepisy mające zastosowanie do fotografów i ekip telewizyjnych w pomieszczeniach
Parlamentu.

Stale rezerwowane są miejsca dla grup odwiedzających zapraszanych przez posłów. Wnioski o wizytę
należy przesyłać do Działu Wizyt i Seminariów w DG ds. Komunikacji. Zezwolenia ważne są przez
ograniczony okres nieprzekraczający jednej godziny.

Dział ds. Protokołu oraz Dział Wizyt i Seminariów z odpowiednim wyprzedzeniem przekazują Działowi
Przebiegu i Obsługi Posiedzeń Plenarnych szczegółowe informacje na temat oficjalnych delegacji lub
grup odwiedzających obecnych na galerii, aby osoba przewodnicząca obradom wiedziała, kim oni są.

Grupy odwiedzających zaproszone przez posłów i liczące mniej niż 9 osób oraz inni odwiedzający są
wpuszczani zależnie od ilości wolnych miejsc. Powinni oni legitymować się przepustką wystawioną w
Biurze Akredytacji w Dziale ds. Ochrony. Przepustki te wydawane są jedynie na posiedzenie danego
dnia i są ważne najwyżej jeden dzień. Należy je okazywać na żądanie.

Wstęp dla urzędników, pracowników grup politycznych, asystentów parlamentarnych lub osób
zwiedzających przebywających w Parlamencie przez dłuższy okres uzależniony jest od ilości wolnych
miejsc siedzących na galerii.

W razie konieczności istnieje możliwość oddania do dyspozycji pomieszczenia, w którym można
śledzić przebieg obrad na żywo.

Zasadniczo małe dzieci nie mają wstępu na galerię.

Przepustki na galerię i przepustki specjalne

W trakcie posiedzeń zwyczajnych za wydawanie grupom i osobom indywidualnym przepustek
uprawniających do wstępu na galerię odpowiada Parlamentarny Dział Wizyt i Seminariów.

Przepustki wydawane są przez pracowników w recepcji Działu Wizyt. Ważne są one jedynie na
posiedzenie danego dnia i uprawniają do przebywania na galerii przez maksymalnie jedną godzinę.

W trakcie uroczystych posiedzeń wszystkie galerie, z wyjątkiem galerii prasowej, podlegają Działowi
ds. Protokołu. Wszystkie zwykłe przepustki tracą ważność, a wstęp na galerię możliwy jest wyłącznie
za okazaniem przepustki specjalnej.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/pl/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html
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Wnioski o przepustki specjalne należy składać co najmniej dwadzieścia cztery godziny przed danym
posiedzeniem do Działu ds. Protokołu Parlamentu Europejskiego, który może ograniczyć liczbę miejsc
przydzielanych każdej kategorii wnioskodawców lub ustanowić porządek pierwszeństwa.

We wniosku należy podać nazwisko/nazwę i funkcję wnioskodawcy, liczbę osób oraz ich nazwiska i
funkcje.

Zachowanie na sali obrad

Osoby wpuszczone na galerię muszą zająć miejsca siedzące i zachowywać ciszę. Nie mogą swoim
zachowaniem naruszać powagi instytucji lub w jakikolwiek sposób zakłócać prac Parlamentu.

Zabrania się wyrażania oznak aprobaty lub dezaprobaty (art. 157), a także fotografowania (chyba że
za uprzednią zgodą, przy czym obowiązuje całkowity zakaz używania dodatkowego sprzętu
oświetleniowego lub fleszy).

Na galerii obowiązuje również zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia, jedzenia i picia.

W momencie ogłoszenia na posiedzeniu minuty ciszy obecni na galerii powinni powstać.

Osoby obecne na galerii zostaną poinformowane o zasadach postępowania, których przestrzegania
wymaga instytucja.

Pracownicy Parlamentu odpowiedzialni za galerię mogą przywołać do porządku, a w razie
konieczności wyprosić osoby, których strój lub zachowanie nie odpowiadają tym zasadom.

Filmowanie

Operatorzy kamer telewizyjnych i filmowych oraz fotografowie mają stały dostęp do galerii dla
publiczności w trakcie sesji plenarnej.

Przepustki z literą T (oznaczającą trybunę (galerię)) wydawane są przez Dział Audiowizualny Dyrekcji
ds. Środków Przekazu na każdą sesję miesięczną.

Na galerii obowiązuje zakaz stosowania dodatkowego sprzętu oświetleniowego lub fleszy.

Wizyty oficjalne

Za wizyty oficjalne uznaje się zwykle wizyty osób sprawujących funkcje publiczne, które przyjęły
zaproszenie odpowiednich władz Parlamentu i które występują w oficjalnej roli.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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4 - ORGANIZACJA I PRZEBIEG DEBAT
Posiedzenia plenarne składają się głównie z szeregu debat i głosowań (dalsze informacje na temat
głosowań znajdują się w rozdziale 5 „Organizacja i przebieg głosowań”).

Debaty priorytetowe oraz debaty uznane przez Konferencję Przewodniczących za debaty o dużym
znaczeniu politycznym odbywają się zwykle w środę rano w Strasburgu. W czasie debat priorytetowych
nie można organizować żadnych innych posiedzeń.

4.1 RODZAJE DEBAT

Sprawozdania komisji parlamentarnych (pełna debata)

W pierwszej kolejności odbywa się debata na temat sprawozdania, a następnie sprawozdanie jest
poddawane pod głosowanie. Pełna debata przebiega zwykle następująco:
 sprawozdawca(y)
 Rada (jeżeli jest obecna)
 Komisja Europejska
 sprawozdawcy komisji opiniodawczych
 mówcy z listy mówców
 procedura głosów z sali
 Komisja Europejska
 Rada (jeżeli jest obecna)
 sprawozdawca(y)

Sprawozdawcy mają sześć minut na wypowiedź. Czasu tego nie odejmuje się od czasu przysługującego
grupom politycznym.

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych mają jedną minutę na wypowiedź. Czasu tego nie odejmuje się
od czasu przysługującego grupom politycznym.

Sprawozdania przyjęte w komisji ogromną większością głosów mogą zostać poddane pod głosowanie
bez debaty (art. 150).

Sprawozdania komisji parlamentarnych (krótka prezentacja) (art. 150 i 151)

Krótkie prezentacje wykorzystywane są głównie w przypadku sprawozdań z własnej inicjatywy. Krótka
prezentacja polega na (czterominutowym) wystąpieniu sprawozdawcy oraz na odpowiedzi Komisji
Europejskiej, po której następuje debata (maksymalnie dziesięć minut), w której przewodniczący może
udzielić posłom głosu zgodnie z procedurą głosów z sali, na maksymalnie 1 minutę.

Zgodnie z obecną praktyką krótkie prezentacje przebiegają następująco:
 sprawozdawca – 4 minuty
 procedura głosów z sali – 5 minut (orientacyjnie)
 Komisja Europejska – 5 minut

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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Oświadczenia innych instytucji (art. 123)

Można przeprowadzić debatę na temat oświadczeń Rady Europejskiej, Rady UE, Komisji Europejskiej lub
Wiceprzewodniczącego Komisji/ Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa. Debata może zostać zakończona uchwaleniem rezolucji.

Pytania do Rady i Komisji Europejskiej wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128)

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej mogą być przedkładane przez komisję parlamentarną lub grupy
polityczne. Jeżeli pytanie zadaje komisja parlamentarna, jego autorowi przysługuje pięć minut na
wypowiedź. Debaty mogą dotyczyć kilku pytań wymagających odpowiedzi ustnej złożonych przez grupy
polityczne na ten sam temat. W takich przypadkach autorowi przysługują dwie minuty na wypowiedź.

Debata na temat jednego lub kilku pytań może zostać zakończona uchwaleniem rezolucji.

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135)

Raz w miesiącu, w czwartek po południu w Strasburgu, w Parlamencie mają miejsce debaty nad
przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Każdorazowo wybiera się trzy
tematy. Temat, który figuruje już w porządku dziennym danej sesji miesięcznej, nie może zostać wpisany
do porządku dziennego debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa
prawa. Całkowity czas trwania debaty nie powinien przekraczać 60 minut.

Debaty rozpoczynają się od wystąpień autorów projektów rezolucji, z których każde może trwać jedną
minutę. Następnie głos zabierają przedstawiciele grup politycznych. W trakcie każdej debaty rezerwuje
się dwie minuty na głosy z sali. Debaty zamyka Komisja Europejska.

Głosowanie nad projektami rezolucji zamykającymi debatę ma miejsce niezwłocznie po zakończeniu
debaty.

Debata nadzwyczajna (art. 153)

Art. 153 przewiduje możliwość przeprowadzenia debaty nadzwyczajnej na temat o szczególnym
znaczeniu. Debata taka nie może trwać dłużej niż sześćdziesiąt minut i zamykana jest bez uchwalania
rezolucji.

W praktyce przepis ten wykorzystuje się bardzo rzadko.

Tura pytań (art. 129)

Tura pytań do Komisji ma miejsce podczas każdej sesji miesięcznej i trwa 90 minut oraz dotyczy jednego
lub większej liczby konkretnych zagadnień przekrojowych, o których decyzję podejmuje Konferencja
Przewodniczących na miesiąc przed sesją miesięczną.

Zakres odpowiedzialności komisarzy musi odpowiadać konkretnemu zagadnieniu przekrojowemu,
którego mają dotyczyć zadawane im pytania. Na sesję miesięczną zaprasza się nie więcej niż dwóch
komisarzy, z możliwością zaproszenia trzeciego w zależności od konkretnego zagadnienia
przekrojowego wybranego na turę pytań.

Posłowie kierujący pytania do jednego z komisarzy są wybierani w drodze losowania w następujący
sposób:
 na godzinę przed rozpoczęciem tury pytań przy wejściu do sali posiedzeń umieszcza się urnę;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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 posłowie, którzy chcą zadać pytanie, podają swoje imię i nazwisko na formularzu, który wrzucają do
urny;

 posłowie, którzy chcą zadać pytanie, mogą złożyć tylko jeden formularz;
 przewodniczący otwiera turę pytań i zamyka urnę;
 przewodniczący losuje każdorazowo jedną kartę i wzywa wybranego posła do zadania pytania

właściwemu komisarzowi.

Poseł ma minutę na sformułowanie pytania, zaś komisarz dwie minuty na udzielenie odpowiedzi. Poseł
ten może w czasie 30 sekund zadać pytanie uzupełniające bezpośrednio odnoszące się do pytania
głównego. Komisarz ma dwie minuty na udzielenie odpowiedzi na pytanie uzupełniające.

Godzinna tura pytań (art. 129)

Odbywać się mogą również specjalne tury pytań do Rady, przewodniczącego Komisji,
wiceprzewodniczącego Komisji/ wysokiego przedstawiciela, a także do przewodniczącego Eurogrupy.

Zgodnie z dotychczasową praktyką tura pytań do przewodniczącego Komisji trwa 60 minut i dzieli się na
dwie części: pierwsza część („wolne pytania”) polega na zadawaniu przez przewodniczących grup
politycznych lub ich przedstawicieli pytań na dowolny temat, a druga część jest poświęcona konkretnemu
tematowi: w tej części przedstawiciel instytucji odpowiada na pytania zadawane przez posłów zgodnie z
procedurą głosów z sali. W pierwszej części mówca ma minutę na zadanie pytania i ewentualnie 30
sekund na zadanie pytania uzupełniającego. W drugiej części posłowie mają minutę na zadanie pytania.
W turze pytań do innych osób pytania zadawane są zgodnie z procedurą głosów z sali. Czas odpowiedzi
przedstawiciela danej instytucji nie powinien przekraczać jednej minuty.

4.2 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE DEBAT

Procedura głosów z sali (art. 162 ust. 6)

Aby zwiększyć spontaniczność debat i ułatwić posłom wzięcie w nich udziału, przeznaczono pewien czas
na krótkie (maksimum jednominutowe) wypowiedzi posłów w ramach procedury głosów z sali.
Wystąpienia te mają miejsce po zabraniu głosu przez wszystkie osoby z listy mówców, bezpośrednio
przed wystąpieniami końcowymi (odpowiednio) Komisji, Rady i sprawozdawcy(-ów). W porządku obrad
na procedurę głosów z sali pozostawia się pięć minut, ale przewodniczący może skrócić lub wydłużyć ten
czas zgodnie z art. 162, stosownie do łącznego dostępnego czasu.

Posłowie chcący zabrać głos w ramach tej procedury powinni zwrócić uwagę przewodniczącego przez
podniesienie ręki. Pierwszeństwo otrzymują z zasady posłowie, którzy byli obecni w czasie całej debaty i
nie zabrali głosu w czasie danej debaty lub w przedziale czasowym, w którym ma miejsce dana debata.
Przewodniczący powinien dbać o zachowanie równowagi w procedurze głosów z sali i o umożliwienie
wypowiedzi reprezentantom różnych grup politycznych i narodowości.

W wyjątkowych przypadkach Konferencja Przewodniczących może w chwili przyjmowania końcowego
projektu porządku dziennego zdecydować, że debata zostanie ograniczona do jednej rundy wypowiedzi
mówców, bez zastosowania procedury głosów z sali i procedury niebieskiej kartki.

Procedura niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8)

Przewodniczący może udzielić głosu posłom, którzy poprzez podniesienie niebieskiej kartki zgłaszają
chęć zadania innemu posłowi pytania o długości nieprzekraczającej 30 sekund, w trakcie jego
przemówienia, o ile poseł przemawiający wyrazi zgodę, a przewodniczący uważa, że nie doprowadzi to
do zakłócenia debaty.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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Kiedy jeden z posłów podniesie niebieską kartkę, przewodniczący – o ile uzna to za stosowne – zwraca
się do mówcy (zazwyczaj na koniec jego wypowiedzi) z pytaniem, czy mówca zgadza się odpowiedzieć
na pytanie, a następnie udziela głosu posłowi podnoszącemu niebieską kartkę. Mówca występujący
zgodnie z procedurą niebieskiej kartki ma 30 sekund na zadanie pytania, a mówca, do którego pytanie
jest skierowane, ma 30 sekund na odpowiedź. Pytania do mówcy może kierować większa liczba posłów
podnoszących niebieską kartkę; decyduje o tym przewodniczący. Dany poseł może skorzystać z
niebieskiej kartki wielokrotnie w czasie debaty; do przewodniczącego należy decyzja, czy uwzględnić
jego zgłoszenie. Za pomocą niebieskiej kartki można również zadać pytanie sprawozdawcy lub mówcy
wypowiadającemu się w ramach procedury głosów z sali. Pytań w procedurze niebieskiej kartki nie
można zadawać przedstawicielom innych instytucji.

W wyjątkowych przypadkach Konferencja Przewodniczących może w chwili przyjmowania końcowego
projektu porządku dziennego postanowić, że debata zostanie ograniczona do jednej rundy wypowiedzi
mówców, bez zastosowania procedury głosów z sali i procedury niebieskiej kartki.

4.3 ZABIERANIE GŁOSU NA POSIEDZENIU PLENARNYM

Posłowie, którzy chcą zabrać głos w debacie przewidzianej w porządku dziennym, powinni zwrócić się do
swojej grupy politycznej o przyznanie im czasu na wypowiedź. Mogą oni również zabrać głos w ramach
procedury głosów z sali (zob. pkt 4.2). Zabierając głos w Parlamencie, każdy poseł, który ma
bezpośrednie interesy finansowe związane z przedmiotem debaty musi ustnie poinformować
zgromadzonych o tych interesach (załącznik I, art. 1).

Posłowie, którzy nie zabierali głosu w danej debacie mogą, nie częściej niż raz w sesji miesięcznej,
złożyć pisemne oświadczenie o długości nieprzekraczającej 200 słów, które zostaje załączone do
pełnego sprawozdania z debaty (art. 162 ust. 12).

Wystąpienia jednominutowe (art. 163)

Na pierwszym posiedzeniu danej sesji miesięcznej posłowie, którzy chcą zwrócić uwagę Parlamentu na
ważną kwestię polityczną, mogą zabrać głos – przez maksymalnie 30 minut, na podstawie listy
przygotowanej przez Dział Przebiegu i Obsługi Posiedzeń Plenarnych – przy czym czas pojedynczej
wypowiedzi nie może przekraczać jednej minuty.

W czasie wystąpień jednominutowych nie można stosować procedury niebieskiej kartki.

Oświadczenia osobiste (art. 164)

Poseł może zwrócić się z wnioskiem o wygłoszenie oświadczenia osobistego w celu odparcia stwierdzeń,
jakie padły w trakcie debaty i dotyczyły go osobiście, lub odrzucenia opinii, jakie mu się przypisuje. Może
również wygłosić oświadczenie w celu sprostowania swoich wypowiedzi.

Z zasady czas wygłaszania oświadczenia osobistego nie może przekraczać trzech minut.

Wnioski proceduralne (art. 185)

Wnioski proceduralne o:

 stwierdzenie niedopuszczalności (art. 187),
 odesłanie do komisji (art. 188),
 zamknięcie debaty (art. 189),
 odroczenie debaty lub głosowania (art. 190),

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-163+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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 zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia (art. 191)

mają pierwszeństwo przed innymi wnioskami o udzielenie głosu.

W sprawie tych wniosków głos zabierać mogą, poza wnioskodawcą, jedynie jeden mówca za i jeden
mówca przeciw, jak również przewodniczący lub sprawozdawca komisji przedmiotowo właściwej. Czas
wystąpienia jest ograniczony do jednej minuty.

Tłumaczenie ustne debat plenarnych (art. 158)

Debaty plenarne są tłumaczone symultanicznie na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej.

Jeżeli mówca wypowiada się w języku, który nie jest językiem urzędowym, wypowiedź ta nie będzie
tłumaczona i nie znajdzie się w pełnym sprawozdaniu z debaty.

Mówcy mogą wcześniej dostarczyć tłumaczom tekst swojego wystąpienia plenarnego.

Numery kabin tłumaczeniowych i kanałów audio:

1 DE
niemiecki

2 EN
angielski

3 FR
francuski

4 IT
włoski

5 NL
niderlandzki

6 DA
duński

7 EL
grecki

8 ES
hiszpański

9 PT
portugalski

10 SU
fiński

11 SV
szwedzki

12 CS
czeski

13 ET
estoński

14 LV
łotewski

15 LT
litewski

16 HU
węgierski

17 MT
maltański

18 PL
polski

19 SK
słowacki

20 SL
słoweński

21 BG
bułgarski

22 RO
rumuński

23 GA
irlandzki

24 HR
chorwacki

Mówcy

Posłowie wstają i przemawiają ze swoich miejsc, zwracając się do przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego.

Lista mówców (art. 162)

Czas wystąpień jest określony z góry na całą sesję miesięczną i widnieje w porządku dziennym tej sesji.
Czas wystąpień jest przyznawany każdej grupie politycznej na podstawie jej liczebności.

Mając na względzie przysługujący im czas wystąpień, grupy polityczne sporządzają listę mówców na
wszystkie debaty figurujące w porządku dziennym. Posłowie, którzy chcą zabrać głos w trakcie debaty,
muszą poinformować o tym swoją grupę polityczną. Grupy podają nazwiska swoich mówców, kolejność
wystąpień oraz czas przeznaczony na każde wystąpienie.

Struktura debat plenarnych

A. Debata nad sprawozdaniem (zwykła procedura ustawodawcza, procedura zgody, procedura
konsultacji i sprawozdania z własnej inicjatywy1)

1. Sprawozdawca
2. Ewentualnie Rada1

1 W przypadku sprawozdań z własnej inicjatywy, gdy nie dokonuje się krótkiej prezentacji.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-191+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-158+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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3. Komisja Europejska2

4. Ewentualnie sprawozdawcy komisji opiniodawczych
5. Mówcy z listy mówców
6. Procedura głosów z sali
7. Komisja Europejska3

8. Ewentualnie Rada4

9. Sprawozdawca

B. Debaty specjalne nad sprawozdaniami

a) Sprawozdania roczne innych instytucji (art. 132)

1. Sprawozdawca
2. Zaproszona instytucja
3. Ewentualnie Komisja Europejska
(4-9 jak w punkcie A powyżej)

b) Krótkie prezentacje

1. Sprawozdawca
2. Procedura głosów z sali
3. Komisja Europejska

c) Uchylenie immunitetu (IMM)

d) Zmiany w Regulaminie (REG)

Zasadniczo ani Rada, ani Komisja nie biorą udziału w dwóch ostatnich rodzajach debat, mają one zatem
następujący przebieg:

1. Sprawozdawca
2. Mówcy z listy mówców
3. Procedura głosów z sali
4. Sprawozdawca

C. Inne procedury

a) Oświadczenia Rady Europejskiej / Rady UE / wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego
przedstawiciela / Komisji Europejskiej (art. 123):

1. Dana instytucja / dane instytucje
2. Mówcy z listy mówców
3. Procedura głosów z sali
4. Dana instytucja / dane instytucje
5. Ewentualnie jedna runda wystąpień w kolejności odwrotnej

b) Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128):

1 W przypadku sprawozdań, których zakres tematyczny leży w kompetencji wiceprzewodniczącego Komisji /
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zabiera on głos po
sprawozdawcy. W razie nieobecności wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela decyduje on o
tym, czy ma go zastąpić przedstawiciel bieżącej prezydencji Rady czy członek Komisji Europejskiej.
2 ibid.
3 ibid.
4 ibid.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-132+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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1. Autor (autorzy) pytań
2. Dana instytucja / dane instytucje
3. Mówcy z listy mówców
4. Procedura głosów z sali
5. Dana instytucja / dane instytucje

c) Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135)

1. Autorzy projektów rezolucji
2. Mówcy z listy mówców
3. Procedura głosów z sali
4. Komisja Europejska

D. Zasady ogólne

1. Radę Europejską, Radę, wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela, Komisję i
zaproszone instytucje uprasza się o przestrzeganie czasu wystąpień przewidzianego dla nich
w porządku dziennym.

2. Nie stosuje się procedury głosów z sali ani procedury niebieskiej kartki w przypadku debat, dla
których w porządku dziennym przewidziano tylko jedną turę wystąpień.

3. Kolejność wystąpień autorów pytań wymagających odpowiedzi ustnej (art. 128) i projektów rezolucji
(art. 135) odpowiada chronologii składania tych pytań i projektów.

Czas wystąpień jest ograniczony do:

Sprawozdawca(-y) 6’ (4’+2’)
Sprawozdawca(-y) komisji
opiniodawczej:

1’

Autor pytania wymagającego
odpowiedzi ustnej:
– w imieniu komisji parlamentarnej
– w imieniu grupy politycznej

5’
2’

Procedura głosów z sali 1’
wyjaśnienia dotyczące stanowiska
zajętego w głosowaniu
– w imieniu grupy politycznej
– w imieniu własnym

Art. 183
2’
1’

Wniosek proceduralny Art. 185 1’
Wniosek w sprawie przestrzegania
Regulaminu

Art. 186 1’

Oświadczenie osobiste Art. 164 3’

4.4 ZACHOWANIE W SALI OBRAD

Zgodnie z art. 11 postępowanie posłów musi odznaczać się wzajemnym szacunkiem, opierać się na
wartościach i zasadach określonych w podstawowych aktach Unii Europejskiej, cechować się
poszanowaniem powagi Parlamentu i nie może powodować zakłóceń w sprawnym przebiegu prac
parlamentarnych ani też naruszania spokoju w budynkach Parlamentu.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-183+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//PL&language=PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-186+DOC+XML+V0//PL&language=PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//PL&language=PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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Normy postępowania

Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Prezydium w sali obrad nie wolno rozwijać transparentów,
rozprowadzać ulotek, rozwieszać plakatów, korzystać z telefonów komórkowych ani palić.

Zgodnie z załącznikiem XV do Regulaminu:

1. Należy odróżnić dające się zaobserwować zachowania, które mogą być tolerowane, pod
warunkiem że nie są one obraźliwe lub zniesławiające, mieszczą się w rozsądnych granicach i nie
stanowią przyczyny konfliktu, od tych, które powodują rzeczywiste zakłócenie jakiejkolwiek
działalności parlamentarnej.

2. Posłowie są pociągani do odpowiedzialności w przypadku, gdy osoby przez nich zatrudnione lub
osoby, którym posłowie umożliwiają wstęp do Parlamentu, nie przestrzegają w pomieszczeniach
parlamentarnych norm postępowania mających zastosowanie do posłów.

Jakiekolwiek niezastosowanie się do powyższych przepisów może zostać uznane za zakłócenie
porządku w rozumieniu art. 165.

Przywołanie do porządku (art. 165)

Przewodniczący przywołuje do porządku każdego posła, który zakłóca prawidłowy przebieg posiedzenia
lub którego postępowanie nie jest zgodne z odpowiednimi postanowieniami art. 11 dotyczącego norm
postępowania.

W przypadku ponownego zakłócenia porządku przez posła przewodniczący ponownie przywołuje go do
porządku, z odnotowaniem tego faktu w protokole.

W przypadku dalszego zakłócania porządku lub kolejnego naruszenia przepisów przewodniczący może
odebrać posłowi głos i zarządzić usunięcie go z sali obrad do końca posiedzenia.

W przypadku zakłócenia porządku w sposób utrudniający kontynuację obrad przewodniczący może
zawiesić posiedzenie na określony czas lub je zamknąć.

Sankcje (art. 166)

W przypadku wyjątkowo poważnego zakłócenia obrad lub prac Parlamentu przewodniczący, po
przesłuchaniu zainteresowanego posła, podejmuje umotywowaną decyzję w sprawie nałożenia
odpowiedniej sankcji. O nałożonej sankcji informuje się zainteresowanego posła, przewodniczących
organów PE, komisji i delegacji, do których poseł należy, a następnie podaje się ją do wiadomości na
posiedzeniu plenarnym

Sankcja może mieć formę nagany, tymczasowej utraty prawa do otrzymywania dziennej diety,
czasowego zawieszenia uczestnictwa w pracach Parlamentu bądź zawieszenia lub odwołania posła z
jednej lub więcej funkcji sprawowanych w Parlamencie.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-15+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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5 - ORGANIZACJA I PRZEBIEG GŁOSOWAŃ
Głosowania na posiedzeniu plenarnym odbywają się po debatach, zasadniczo około godz. 12.00.
Kworum jest osiągnięte, jeśli w sali obrad znajduje się jedna trzecia członków Parlamentu. Głosowanie w
Parlamencie odbywa się zazwyczaj przez podniesienie ręki; przewodniczący obrad określa w każdym
przypadku, czy osiągnięto większość. W przypadku wątpliwości przewodniczący zarządza
przeprowadzenie głosowania elektronicznego.

Na koniec głosowania posłowie, którzy sobie tego życzą, mogą złożyć wyjaśnienie dotyczące stanowiska
zajętego w głosowaniu.

5.1 POPRAWKI

Celem poprawki może być zmiana części tekstu (projektu rezolucji, projektu rezolucji ustawodawczej lub
wniosku ustawodawczego), tj. wykreślenie, dodanie lub zastąpienie słów lub liczb w tym tekście.
Poprawka musi spełniać określone kryteria dopuszczalności.

Jedynie komisja(-e) przedmiotowo właściwa(-e), grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów może złożyć
poprawki do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym.

Poprawki muszą być podpisane przez ich autorów i złożone w formie pisemnej do właściwego działu
Parlamentu. Pracownicy Parlamentu (Dział Składania Dokumentów) odpowiadają za koordynację i
zajmują się poprawkami od momentu ich złożenia do momentu poddania ich pod głosowanie.

Zob. również „Terminy składania poprawek” (w części 2.4 „Terminy”)..

Poprawki kolumnowe

Po sprawdzeniu przez Dyrekcję ds. Aktów Legislacyjnych (prawników lingwistów) poprawki złożone przez
komisję przedmiotowo właściwą są publikowane przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym i
rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym.

Poprawki prezentowane są w kolumnach (proponowany nowy tekst po prawej stronie).

Poprawki kompromisowe (art. 61 ust. 2, art. 173 i 174)

Wyrażenia „poprawka kompromisowa” używa się w dwóch kontekstach:

 w przypadku dążenia do kompromisu między Komisją lub Radą a Parlamentem, reprezentowanym
przez komisję przedmiotowo właściwą (art. 61 ust. 2, art. 69 i 73),

 lub w przypadku gdy grupy polityczne starają się osiągnąć kompromis między sobą (art. 173 i 174).

W pierwszym przypadku poprawkę kompromisową traktuje się jak zwykłą poprawkę plenarną.

W drugim przypadku:

i) jeśli poprawka kompromisowa została złożona po zamknięciu debaty, przewodniczący decyduje o jej
dopuszczalności, oceniając, czy ma ona charakter kompromisowy.

Dokonując takiej oceny, przewodniczący może wziąć pod uwagę następujące kryteria ogólne:

 poprawki kompromisowe nie mogą odnosić się do tych części tekstu, do których nie wniesiono
poprawek przed upływem terminu ich składania;
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 poprawki kompromisowe muszą zostać złożone przez grupy polityczne, przewodniczących lub
sprawozdawców zainteresowanych komisji lub przez autorów innych poprawek;

 w przypadku złożenia poprawek kompromisowych inne poprawki do tego samego punktu muszą
zostać wycofane;

ii) tylko przewodniczący może zaproponować rozpatrzenie poprawek kompromisowych. Przewodniczący
musi uzyskać zgodę Parlamentu pytając, czy ktoś sprzeciwia się poddaniu pod głosowanie poprawki
kompromisowej. W przypadku sprzeciwu Parlament decyduje większością oddanych głosów o poddaniu
poprawki kompromisowej pod głosowanie.

Składanie i przedstawianie poprawek (art. 169)

Komisja przedmiotowo właściwa, grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów (lub w przypadku niektórych
procedur jedna dziesiąta posłów) może złożyć poprawki do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym.

Poprawki muszą być złożone w formie pisemnej i podpisane przez ich autorów. Termin składania
poprawek wyznacza przewodniczący.

Poprawka może zostać przedstawiona w czasie debaty przez jej autora lub przez posła wyznaczonego
przez autora do zastąpienia go.

Zasadniczo poprawki nie mogą zostać poddane pod głosowanie, jeśli nie zostały wydrukowane i
doręczone we wszystkich językach urzędowych. Parlament może jednak zadecydować większością
oddanych głosów o poddaniu takiej poprawki pod głosowanie, jeśli nie sprzeciwi się temu co najmniej 40
posłów lub w przypadku gdy obecnych jest mniej niż 100 posłów – jedna dziesiąta obecnych.

Rozpatrywanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym (art. 175)

Jeśli wpłynęło więcej niż pięćdziesiąt poprawek i wniosków o głosowanie podzielone lub głosowanie
odrębne odnośnie do sprawozdania, które ma być rozpatrywane na posiedzeniu plenarnym,
przewodniczący może zwrócić się do komisji przedmiotowo właściwej o zebranie się w celu rozpatrzenia
tych poprawek lub wniosków. Poprawka lub wniosek o głosowanie podzielone lub głosowanie odrębne,
które na tym etapie nie otrzymają poparcia co najmniej jednej dziesiątej członków komisji, nie są
poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Kolejność głosowania nad poprawkami (art. 174)

W Regulaminie ustalono porządek, w jakim złożone poprawki są poddawane pod głosowanie na
posiedzeniu plenarnym.

Z pomocą odpowiedniego działu Parlamentu (Dział Składania Dokumentów) przewodniczący sporządza
wykaz głosowań w odniesieniu do każdego tekstu, nad którym głosowanie zostało wpisane do porządku
dziennego.

Zob. również „Procedura głosowania – drugie czytanie” (w części 5.3 „Procedura głosowania”).
Zob. również „Procedura głosowania – trzecie czytanie” (w części 5.3 „Procedura głosowania”).

Jeśli co najmniej dwie wykluczające się wzajemnie poprawki odnoszą się do tego samego fragmentu
tekstu, pierwszeństwo ma ta poprawka, która najbardziej odbiega od pierwotnego tekstu i jest ona
poddawana pod głosowanie jako pierwsza. Jej przyjęcie oznacza, że pozostałe poprawki upadają. Jeżeli
zostaje ona odrzucona, poddawana jest pod głosowanie kolejna poprawka mająca pierwszeństwo przed
innymi. Tak samo postępuje się z pozostałymi poprawkami.

W przypadku wątpliwości co do pierwszeństwa ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący, w razie
konieczności po konsultacji ze sprawozdawcą. Jeśli wszystkie poprawki zostały odrzucone, tekst
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pierwotny uważa się za przyjęty, chyba że w wymaganym terminie złożono wniosek o głosowanie
odrębne. Jednak przewodniczący może poddać pod głosowanie najpierw tekst pierwotny lub poddać pod
głosowanie poprawkę, która mniej odbiega od tekstu pierwotnego, przed poprawką, która odbiega od
niego najbardziej.

W przypadku przyjęcia poprawki wszystkie inne sprzeczne poprawki dotyczące tego samego fragmentu
tekstu upadają. Zasadniczo poprawki niespójne z wcześniej przegłosowanymi zmianami stają się
bezprzedmiotowe.

Poprawki identyczne

Dwie lub więcej identycznych poprawek złożonych przez różnych autorów poddaje się pod głosowanie
jako jedną poprawkę.

Uzasadnienia poprawek

Do poprawek do dokumentów ustawodawczych mogą być dołączane zwięzłe uzasadnienia. Takie
uzasadnienia mają jedynie za zadanie wyjaśnić intencje autora. Odpowiadają za nie wyłącznie autorzy.
Nie są one poddawane pod głosowanie.

Uzasadnienia nie są dopuszczalne, gdy poprawki odnoszą się do tekstów nieustawodawczych.

Poprawki ustne

W drodze wyjątku możliwe jest wniesienie poprawek w formie ustnej na posiedzeniu plenarnym, zanim
dany tekst zostanie poddany pod głosowanie.

Ponieważ jednak Regulamin (art. 169) przewiduje, że poprawki mogą zostać poddane pod głosowanie
wyłącznie po ich wydrukowaniu i doręczeniu we wszystkich językach urzędowych, chyba że Parlament
postanowi inaczej, przewodniczący obrad musi zasięgnąć opinii Parlamentu, czy należy rozpatrzyć daną
poprawkę ustną. Jeśli co najmniej 40 posłów wyrazi sprzeciw, poprawki ustnej nie można rozpatrzyć.

Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek (art. 150)

Każdy wniosek ustawodawczy (pierwsze czytanie) lub każdy projekt rezolucji nieustawodawczej przyjęty
w komisji przy mniej niż jednej dziesiątej członków komisji głosujących przeciw jest wpisywany do
projektu porządku dziennego Parlamentu jako punkt do przyjęcia bez poprawek.

Nad punktem przyjmowanym bez poprawek przeprowadza się jedno głosowanie, chyba że przed
ustaleniem końcowego projektu porządku dziennego grupy polityczne lub posłowie występujący
indywidualnie, którzy reprezentują razem jedną dziesiątą członków Parlamentu, złożą pisemny wniosek o
zgodę na wnoszenie poprawek. W takim przypadku przewodniczący wyznacza termin składania
poprawek.

Przy sporządzaniu końcowego projektu porządku dziennego sesji miesięcznej Konferencja
Przewodniczących może zaproponować wpisanie innych punktów do rozpatrzenia bez poprawek. Przy
uchwalaniu porządku dziennego Parlament nie może przyjąć takich propozycji, jeżeli grupa polityczna lub
co najmniej 40 posłów wyraziło w formie pisemnej swój sprzeciw najpóźniej na godzinę przed otwarciem
sesji miesięcznej.

Poprawki – procedura uproszczona (art. 50)
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Pod koniec pierwszej debaty nad wnioskiem ustawodawczym przewodniczący komisji może
zaproponować przyjęcie wniosku bez poprawek. O ile nie sprzeciwi się temu co najmniej jedna dziesiąta
członków komisji, przewodniczący komisji przedstawia Parlamentowi sprawozdanie dotyczące przyjęcia
wniosku.
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Poprawki – dopuszczalność (art. 22, 52, 61, 69, 170 i 174)

Kryteria dopuszczalności określono w Regulaminie Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z przebiegiem
procedury ustawodawczej na etapie drugiego czytania stosuje się dodatkowe kryteria
niedopuszczalności. Na etapie trzeciego czytania nie dopuszcza się żadnych poprawek.

W przypadku projektów rezolucji nieustawodawczych (art. 170 ust. 4) grupa polityczna może złożyć
alternatywny projekt rezolucji w celu zastąpienia projektu rezolucji nieustawodawczej zawartego w
sprawozdaniu komisji. W takim przypadku grupa ta nie może wnosić poprawek do projektu rezolucji
komisji przedmiotowo właściwej. Alternatywny projekt rezolucji nie może być dłuższy niż projekt komisji.
Przedkładany jest on do zatwierdzenia przez Parlament w jednym głosowaniu, bez poprawek.

Sprawozdawca może złożyć poprawki w celu uwzględnienia nowych informacji otrzymanych po przyjęciu
tekstu przez komisję przedmiotowo właściwą (art. 52 ust. 2), a co najmniej jedna dziesiąta posłów do
Parlamentu Europejskiego może złożyć poprawki w celu zmiany tekstu przyjętego przez komisję
przedmiotowo właściwą (art. 52 ust. 2).

Poprawka uznana za niedopuszczalną nie jest poddawana pod głosowanie.

O dopuszczalności poprawek decyduje przewodniczący. Jego decyzja nie opiera się wyłącznie na
postanowieniach dotyczących dopuszczalności, ale ogólnie na całości postanowień Regulaminu. Jego
decyzja jest ostateczna.

Poprawki – wycofanie (art. 169 ust. 5)

Jeżeli autor wycofa swoją poprawkę i nie zostanie ona natychmiast podjęta przez innego posła na takich
samych warunkach (w imieniu komisji przedmiotowo właściwej(-ych), grupy politycznej lub co najmniej 40
posłów), poprawka ta upada.

Poprawki – wykreślenie

Poprawka polegająca na wykreśleniu części tekstu poddawana jest pod głosowanie przed innymi
poprawkami dotyczącymi tego samego fragmentu tekstu.

Jeśli w wyniku poprawki część tekstu zostaje wykreślona, nie dopuszcza się wniosków o głosowanie
odrębne nad tym tekstem, a każdy wniosek o głosowanie imienne musi dotyczyć wykreślenia, a nie
pierwotnego tekstu.

Głosowanie łączne nad poprawkami (art. 173 i 174)

Głosowanie nad sprawozdaniami opiera się na zaleceniu komisji przedmiotowo właściwej. Jeżeli komisja
uzgodniła szereg poprawek do tekstu będącego przedmiotem sprawozdania, przedmiotowe poprawki
poddaje się pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym łącznie i w pierwszej kolejności.

Jeśli grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów złożyło wniosek o głosowanie odrębne lub jeśli złożone
zostały także inne poprawki do tego samego fragmentu tekstu, przedmiotowe poprawki zostają poddane
pod głosowanie odrębnie.

Przewodniczący może zarządzić łączne głosowanie nad innymi poprawkami, jeżeli się one uzupełniają.
W takim przypadku stosuje się procedurę opisaną powyżej. Autorzy poprawek mogą zaproponować
łączne głosowanie nad nimi, jeśli ich poprawki uzupełniają się.

Po przyjęciu lub odrzuceniu danej poprawki przewodniczący może zadecydować o poddaniu pod
głosowanie łączne innych poprawek mających podobną treść lub cele. Przed podjęciem decyzji
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przewodniczący może wystąpić o zgodę Parlamentu. Poprawki te mogą odnosić się do różnych części
pierwotnego tekstu.

5.2 ORGANIZACJA GŁOSOWANIA

Właściwe służby

Za przedłożenie tekstów poddawanych pod głosowanie w Parlamencie oraz sprawdzenie, czy są one
zgodne z przepisami i dopuszczalne, odpowiada Dział Składania Dokumentów. Kwestie sporne
kierowane są do Przewodniczącego Parlamentu. Jego decyzja jest ostateczna.

Dział Składania Dokumentów przygotowuje noty informacyjne dla przewodniczącego oraz publikuje na
stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym harmonogramy i wykazy głosowań dotyczące
organizacji i przebiegu głosowania. Przed głosowaniem właściwy urzędnik przekazuje przewodniczącemu
obrad informacje i powiadamia go o ewentualnych problemach dotyczących procedury lub prezentacji,
jakie mogą wystąpić w czasie głosowania.

Porządek głosowania nad punktami wpisanymi do porządku dziennego obrad

Teksty poddaje się pod głosowanie w porządku określonym w harmonogramie głosowania
opublikowanym na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym.

Wykazy głosowań

Wykaz głosowań sporządza się w odniesieniu do każdego punktu poddawanego pod głosowanie.

Po otrzymaniu poprawek Dział Składania Dokumentów publikuje wstępny wykaz na stronie internetowej
poświęconej posiedzeniom plenarnym. Przedstawia on porządek, w jakim poprawki zostaną poddane pod
głosowanie, oraz poprawki, które stały się bezprzedmiotowe. Po upływie terminu składania wniosków o
głosowanie imienne, głosowanie odrębne i głosowanie podzielone, na stronie internetowej poświęconej
posiedzeniom plenarnym publikowana jest ostateczna wersja wykazu głosowań zawierająca szczegółowe
informacje o tych wnioskach.

Zabieranie głosu podczas głosowania (art. 150 i 171 ust. 5)

Podczas głosowania w Parlamencie żadnemu posłowi nie udziela się głosu. W trakcie głosowania jedynie
przewodniczący i sprawozdawca mogą zwracać się do Izby.

Przy rozpatrywaniu punktu bez debaty sprawozdawca lub przewodniczący komisji przedmiotowo
właściwej może bezpośrednio przed głosowaniem złożyć nieprzekraczające dwóch minut oświadczenie.

Inni posłowie mogą zostać upoważnieni do zabrania głosu w celu zwrócenia uwagi na problemy
dotyczące tłumaczenia. Głosowanie można przerwać jedynie w razie nieporozumienia dotyczącego
przedmiotu głosowania.

Posłowi nie można udzielić głosu w celu uzasadnienia rozpatrywanych poprawek lub wznowienia debaty
nad zagadnieniami merytorycznymi.

Kwestionowanie ważności głosowania (art. 184)

Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Izby, zweryfikować za pomocą systemu
elektronicznego wynik głosowania, które odbyło się przez podniesienie ręki.
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Wynik głosowania początkowo wyświetla się wyłącznie na monitorze przewodniczącego. Wynik
głosowania staje się ważny po ogłoszeniu przez przewodniczącego. Decyzja przewodniczącego jest
ostateczna.

Głosowanie elektroniczne (art. 181)

Głosowanie elektroniczne odbywa się za pomocą osobistej karty chipowej w kolorze niebieskim.

Przy pomocy swojej osobistej karty poseł może głosować z każdego miejsca na sali posiedzeń
plenarnych.

Kartę wkłada się do otworu terminalu znajdującego się na miejscu posła w taki sposób, by strona karty
opatrzona nazwiskiem zwrócona była przodem do posła. Po jej włożeniu włączy się ekran terminalu.

W przypadku nieprawidłowego włożenia karty zacznie migać żółte światełko ostrzegawcze, a na ekranie
wyświetli się animowany instruktaż pomocniczy.

Po prawidłowym włożeniu karty do terminalu na ekranie pojawia się:

– numer karty,
– imię i nazwisko posła,
– bieżąca data.

Gdy przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie, poseł powinien nacisnąć przycisk na terminalu
odpowiadający jego wyborowi. Na terminalu pojawi się odpowiednie światełko:

– przycisk po lewej ZA światełko ZIELONE
– przycisk pośrodku WSTRZYMANIE SIĘ OD

GŁOSU
światełko BIAŁE

– przycisk po prawej PRZECIW światełko CZERWONE

W przypadku głosowania tajnego zapali się jedynie światełko NIEBIESKIE wskazujące, że poseł wziął
udział w głosowaniu.

Na ekranie wyświetlą się w postaci piktogramów informacje dotyczące głosowania:

– przedmiot
głosowania,
– oddany głos: za (+), przeciw (-), wstrzymał się (0) w przypadku

głosowania jawnego,
X w przypadku głosowania tajnego,

– rodzaj głosowania: zwykłe, imienne lub tajne
– status głosowania: otwarte, zamknięte

Do chwili ogłoszenia przez przewodniczącego zamknięcia głosowania poseł może zmienić oddany głos
poprzez naciśnięcie innego przycisku.

Przewodniczący ocenia dane podane przez elektroniczny system głosowania, stwierdza wynik i ogłasza
go.

Po ogłoszeniu przez przewodniczącego wynik głosowania wyświetla się na ekranach terminali i na
jednym z dużych ekranów w sali obrad.

Podczas debat odbywających się poza czasem głosowania na ekranie terminalu wyświetlane są
następujące informacje:
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– przedmiot debaty,
– nazwisko mówcy,
– nazwiska kolejnych mówców,
– dalsze punkty obrad.

Głosowanie imienne (art. 180)

Głosowanie imienne przeprowadza się, jeżeli grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów złożyło pisemny
wniosek w tej sprawie przed upływem terminu ustalonego w harmonogramie głosowania opublikowanym
na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym. Głosowanie imienne przeprowadzane jest
zwykle przy użyciu elektronicznego systemu głosowania. Wynik głosowania jest dokumentowany
imiennie i publikowany jako załącznik do protokołu posiedzenia.

W przypadku głosowania nad sprawozdaniem, czy to w formie głosowania pojedynczego, czy
końcowego, Parlament głosuje imiennie (art. 179). Powyższe nie ma zastosowania do sprawozdań w
sprawie procedur dotyczących immunitetu (art. 11).

Zmiana oddanego głosu

Wnioski o zmianę oddanego głosu, przedstawione przez posłów ustnie na posiedzeniu bądź przekazane
w formie pisemnej lub elektronicznej, mogą dotyczyć wyłącznie głosowań imiennych.

Każdy wniosek o zmianę oddanego głosu przekazany przez posła jest wpisywany do wykazu wyników
głosowania imiennego, dostępnego w formie drukowanej i w formie elektronicznej na stronie internetowej
poświęconej posiedzeniom plenarnym, jednak wynik głosowania nie ulega zmianie.

Każdy poseł pragnący zmienić głos oddany w głosowaniu imiennym może dokonać tego przy użyciu
odpowiedniego formularza elektronicznego („Roll-call vote correction”) dostępnego w zakładce „Dla
posłów” na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym.

Korekty oddanych głosów otrzymane przed godz. 18.30 w dniu głosowania są publikowane tego samego
dnia na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym oraz w protokole posiedzenia po
ogłoszeniu wyników głosowań.

Wnioski o zmianę oddanego głosu można składać do godz. 12.00 w piątek przypadający w drugim
tygodniu następującym po sesji miesięcznej.

Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu (art. 183)

Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu można składać w formie ustnej lub pisemnej,
indywidualnie lub w imieniu grupy politycznej.

Wnioski o złożenie ustnych wyjaśnień dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu należy przekazać
do Działu Przebiegu i Obsługi Posiedzeń Plenarnych przed upływem czasu głosowania przy użyciu
odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego w zakładce „Dla posłów” na stronie internetowej
poświęconej posiedzeniom plenarnym lub kontaktując się z pracownikami Działu Przebiegu i Obsługi
Posiedzeń Plenarnych w sali obrad. Po rozpoczęciu pierwszego wyjaśnienia dotyczącego stanowiska
zajętego w głosowaniu nie są dopuszczalne dalsze wnioski w tej sprawie.

W przypadku ustnych wyjaśnień dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu czas wystąpienia wynosi
jedną minutę, jeżeli poseł występuje w imieniu własnym, lub dwie minuty, jeżeli występuje on w imieniu
grupy politycznej.

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu można składać przy użyciu
odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego w zakładce „Dla posłów” na stronie internetowej
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poświęconej posiedzeniom plenarnym, za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio pracownikom
w sali obrad. Wyjaśnienia można składać do godz. 12.00 w piątek przypadający w tygodniu następującym
po sesji miesięcznej.

Wyjaśnień dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu nie składa się w przypadku głosowania nad:

 kwestiami proceduralnymi;
 rezolucjami złożonymi w związku z debatami nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad

demokracji i państwa prawa (art. 135).

W przypadku sprawozdań, nad którymi przeprowadza się głosowanie bez debaty, dopuszczalne są jedynie
wyjaśnienia pisemne (art. 150).

Kworum (art. 168)

Kworum jest osiągnięte, jeśli w sali obrad znajduje się jedna trzecia członków Parlamentu.

Głosowanie jest ważne niezależnie od liczby głosujących, chyba że na wniosek złożony przed
rozpoczęciem głosowania przez co najmniej 40 posłów przewodniczący w momencie głosowania
stwierdzi brak kworum.

Wniosek o stwierdzenie kworum może być złożony wyłącznie przez co najmniej 40 posłów. Jeśli liczba
obecnych posłów nie stanowi kworum, przewodniczący nie ogłasza wyniku głosowania, a tylko stwierdza
brak kworum. W takim przypadku głosowanie zostaje wpisane do porządku dziennego następnego
posiedzenia.

Większość

Jeżeli traktaty lub Regulamin nie przewidują inaczej, decyzje podejmowane są większością oddanych
głosów (za i przeciw). W takim przypadku mówi się często o zwykłej większości głosów.

Niektóre decyzje, na przykład poprawki do budżetu, głosowania w drugim czytaniu w procedurach
ustawodawczych i poprawki do Regulaminu, wymagają do przyjęcia głosów większości członków
Parlamentu.  W takim przypadku mówi się często o większości kwalifikowanej.

Niektóre decyzje w sprawie wykorzystania funduszy w ramach instrumentu elastyczności lub Funduszu
Dostosowania do Globalizacji wymagają do przyjęcia głosów większości członków Parlamentu oraz
trzech piątych oddanych głosów.

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań są publikowane jako załącznik do protokołu posiedzenia. Dostępne są także w dniu
głosowania na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym. Na stronie tej publikowane są
również korekty oddanych głosów.

5.3 PROCEDURA GŁOSOWANIA

Do głosowań nad sprawozdaniami stosuje się następującą procedurę:

a) najpierw przeprowadza się głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do tekstu, którego dotyczy
sprawozdanie komisji przedmiotowo właściwej;

b) następnie głosuje się nad całością tekstu z ewentualnymi poprawkami;
c) w następnej kolejności głosuje się nad poprawkami do projektu rezolucji lub do projektu rezolucji
ustawodawczej;
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d) na końcu odbywa się głosowanie nad całością projektu rezolucji lub projektu rezolucji ustawodawczej
(głosowanie końcowe).

Procedura głosowania – drugie czytanie (art. 68, 69 i 76)

Jeżeli nie złożono żadnego wniosku o odrzucenie lub zmianę wspólnego stanowiska Rady, uważa się je
za przyjęte.

Wniosek o odrzucenie wspólnego stanowiska jest poddawany pod głosowanie przed głosowaniem nad
ewentualnymi poprawkami. Jeżeli do wspólnego stanowiska złożono kilka poprawek, poddaje się je pod
głosowanie w kolejności wskazanej w art. 174.

Jeżeli Parlament przegłosował zmianę wspólnego stanowiska, dodatkowe głosowanie nad całością tekstu
może odbyć się jedynie z zachowaniem postanowień art. 68 ust. 2.

Procedura głosowania – trzecie czytanie (art. 72)

Wspólny projekt stanowi jako całość przedmiot jednego głosowania. Wspólny projekt zostaje przyjęty,
jeżeli uzyska większość oddanych głosów (zwykłą większość).

Nie można zgłaszać poprawek do wspólnego projektu.

Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek (art. 150)

Każde sprawozdanie poddane pod głosowanie bez poprawek zgodnie z art. 150 jest przedmiotem
jednego głosowania. W związku z tym nie jest możliwe składanie wniosków o głosowanie odrębne lub
głosowanie podzielone. W przypadku głosowania nad sprawozdaniem, czy to w formie głosowania
pojedynczego, czy końcowego (z wyjątkiem sprawozdań w sprawie procedur dotyczących immunitetu),
Parlament głosuje imiennie (art. 179).

Procedura bez poprawek i debaty

Punkty wpisane do porządku dziennego posiedzenia są przedmiotem debaty, z wyjątkiem punktów
przyjmowanych zgodnie z procedurą uproszczoną lub procedurą bez debaty i poprawek (art. 50 i 150).

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji w pierwszym czytaniu (art. 60)

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji w całości poddaje się pod głosowanie przed głosowaniem nad
wszelkimi poprawkami. Taki wniosek może złożyć jedynie komisja(-e) przedmiotowo właściwa(-e) lub co
najmniej 40 posłów.

Alternatywny projekt rezolucji (art. 170 ust. 4)

Grupa polityczna może złożyć alternatywny projekt rezolucji w celu zastąpienia projektu rezolucji
nieustawodawczej zawartego w sprawozdaniu komisji. W takim przypadku grupa ta nie może wnosić
poprawek do projektu rezolucji komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłanie do komisji (art. 188)

Wniosek o odesłanie sprawy do komisji może zostać wniesiony na trzech etapach procedury:
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– gdy Parlament ustala porządek prac na początku sesji miesięcznej;
– gdy otwierana jest debata nad danym punktem;
– w trakcie głosowania, w jakimkolwiek momencie przed głosowaniem końcowym.

Wniosek o odesłanie do komisji może być zgłoszony tylko raz w ciągu każdego z powyższych etapów
procedury.

W przypadku dwóch pierwszych etapów zamiar złożenia wniosku o odesłanie do komisji musi zostać
zgłoszony co najmniej dwadzieścia cztery godziny wcześniej przewodniczącemu, który niezwłocznie
informuje o nim Parlament.

Odesłanie do komisji zawiesza debatę nad rozpatrywanym punktem. Procedura ta nie ma zastosowania
do debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135) ani do
tekstów wynikających z oświadczeń innych instytucji na podstawie art. 123 i 128, w których to
przypadkach tekst nie został złożony przez komisję przedmiotowo właściwą.

Odroczenie głosowania (art. 190)

Przed głosowaniem lub w jego trakcie grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów może przedstawić
wniosek o odroczenie głosowania. Wniosek taki jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie

5.4 RODZAJE GŁOSOWANIA

Głosowanie podzielone (art. 176)

Głosowanie podzielone oznacza głosowanie nad poprawką, artykułem lub ustępem rozważanego tekstu
w co najmniej dwóch częściach.

Z wnioskiem o głosowanie podzielone może wystąpić grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. Termin
składania wniosków o głosowanie podzielone podany jest w porządku dziennym sesji miesięcznej.
Przewodniczący jest uprawniony do odrzucenia każdego wniosku złożonego po tym terminie.

Głosowanie odrębne (art. 174)

Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa złożyła kilka poprawek do tekstu będącego przedmiotem
sprawozdania, przewodniczący poddaje je pod głosowanie łącznie, chyba że złożono wniosek o
głosowanie odrębne lub złożone zostały także inne poprawki (art. 174 ust. 5).

Głosowanie odrębne może również dotyczyć ustępu rezolucji, która ma być poddana pod głosowanie (art.
171 ust. 1 lit. d)).

Z wnioskiem o głosowanie odrębne może wystąpić grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. Termin
składania wniosków o głosowanie odrębne podany jest w porządku dziennym sesji miesięcznej.
Przewodniczący jest uprawniony do odrzucenia każdego wniosku złożonego po tym terminie.

Głosowanie pojedyncze (art. 150)

Punkty wpisane do porządku dziennego, które mają być przyjęte bez poprawek, są przedmiotem
pojedynczego głosowania na posiedzeniu plenarnym.
Nie dopuszcza się wniosków o głosowanie podzielone lub głosowanie odrębne.
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6 – DOKUMENTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PLENARNĄ

Zob. także:
 Poprawki (część 5.1)
 Wykazy głosowań (w części 5.2 „Organizacja głosowania”)
 Listy mówców (w części 4.3 „Zabieranie głosu na posiedzeniu plenarnym”)

Protokół obrad (art. 192)

Protokół każdego posiedzenia, opisujący szczegółowo obrady i decyzje Parlamentu oraz zawierający
nazwiska mówców, jest doręczany najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem popołudniowej części
następnego posiedzenia.

Na początku popołudniowej części każdego posiedzenia przewodniczący przedkłada Parlamentowi do
zatwierdzenia protokół poprzedniego posiedzenia. Jeżeli do protokołu zgłoszono zastrzeżenia, Parlament
decyduje w razie potrzeby o wzięciu pod uwagę żądanych zmian.

Protokół musi zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Lista obecności posłów na posiedzeniu plenarnym (art. 148)

Podczas trwania posiedzeń przed salą obrad wyłożona jest lista obecności.

Protokół zawiera listę posłów „obecnych”, tj. tych którzy podpisali listę obecności, oraz listę posłów
„usprawiedliwionych”, których nieobecność została usprawiedliwiona przez przewodniczącego.

Przewodniczący może usprawiedliwić nieobecność posła ze względu na stan zdrowia, z poważnych
powodów rodzinnych, w związku z udziałem w delegacji w imieniu Parlamentu, z powodu oczekiwania na
poród dziecka lub urlopu macierzyńskiego. Posłowie, którzy pragną usprawiedliwić swoją nieobecność na
posiedzeniu, muszą przesłać odnośny wniosek pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres Sekretariatu
Kwestorów.

Poseł może powiadomić Dział Dokumentacji Posiedzeń Plenarnych o swojej obecności, mimo że jego
nazwisko nie figuruje na liście obecności. Informacja ta umieszczana jest w protokole, nie wprowadza się
jednak zmian na liście obecności.

Teksty przyjęte (art. 193)

Teksty przyjęte na posiedzeniu plenarnym stanowią akty Parlamentu Europejskiego. Mogą to być
rezolucje, rezolucje ustawodawcze, opinie, oświadczenia, decyzje, zalecenia itd.

Teksty przyjęte przez Parlament publikowane są zaraz po głosowaniu. Przedstawiane są one
Parlamentowi razem z protokołami właściwych posiedzeń i zachowywane są w archiwach Parlamentu.

Przewodniczący jest właściwy dla przeprowadzenia końcowego opracowania prawno-lingwistycznego
tekstów przyjętych przez Parlament. W przypadku tekstów przyjętych na podstawie porozumienia
osiągniętego między Parlamentem i Radą, to opracowanie końcowe wykonują obie instytucje, w ścisłej
współpracy i w oparciu o obopólne porozumienie.

Stanowiska przyjęte przez Parlament zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą przyjmują formę
tekstu skonsolidowanego. Jeśli głosowanie Parlamentu nie opierało się na porozumieniu z Radą, tekst
skonsolidowany określa wszystkie przyjęte poprawki.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-192+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-148+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-193+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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Po końcowym opracowaniu teksty przyjęte podpisywane są przez przewodniczącego oraz sekretarza
generalnego i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie z obrad (art. 194)

Pełne sprawozdanie z obrad stanowi zapis całości debaty na posiedzeniu plenarnym, w którym wszystkie
wypowiedzi podane są w oryginalnej wersji językowej. Teksty te są zwykle dostępne w oryginalnej wersji
językowej (tzw. „wersja tęczowa”) następnego dnia. Pełne sprawozdanie z obrad zawiera również
wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu oraz oświadczenia pisemne.

Pełne sprawozdanie z obrad jest publikowane jako załącznik do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Audiowizualny zapis obrad (art. 195)

Obrady Parlamentu są transmitowane w czasie rzeczywistym na jego stronie internetowej w językach, w
których są prowadzone, wraz z wielojęzyczną ścieżką dźwiękową ze wszystkich aktywnych kabin
tłumaczeniowych.

Ponadto natychmiast po każdym posiedzeniu na stronie internetowej Parlamentu publikuje się
zindeksowany audiowizualny zapis obrad plenarnych powiązany z wielojęzycznymi pełnymi
sprawozdaniami z obrad i udostępnia się go w celu odtwarzania, pobierania i wykorzystania w mediach
społecznościowych.

Doręczanie dokumentów (art. 156 i 160)

Dokumenty będące podstawą debat oraz decyzji Parlamentu są drukowane i doręczane posłom.
Dostępne są także na stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym. Ich listę umieszcza się
w protokole posiedzeń Parlamentu.

Z wyjątkiem przypadków postępowania w trybie pilnym przewidzianych w Regulaminie debata i
głosowanie nad danym tekstem nie zostaną otwarte, jeśli nie został on doręczony co najmniej
dwadzieścia cztery godziny wcześniej.

Sprawozdania ustawodawcze (art. 49)

Wyrażenie „sprawozdanie ustawodawcze” odnosi się do tekstów rozpatrywanych przez Parlament w
ramach różnych procedur ustawodawczych (takich jak zwykła procedura ustawodawcza, procedura
zgody i procedura konsultacji).

Sprawozdania nieustawodawcze (art. 51)

Wyrażenie „sprawozdanie nieustawodawcze” odnosi się do sprawozdań przyjmowanych przez Parlament
z własnej inicjatywy.

Teksty dotyczące oświadczeń innych instytucji oraz pytania wymagające odpowiedzi ustnej i
debaty (art. 123 i 128)

Gdy oświadczenie wymagające debaty lub pytanie wymagające odpowiedzi ustnej zostaje wpisane do
porządku dziennego obrad, Parlament decyduje, czy debata zostanie zakończona uchwaleniem rezolucji.
Jeśli Parlament postanowi uchwalić rezolucję, komisja, grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów może
złożyć projekt rezolucji zgodnie, odpowiednio, z art. 123 i 128.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-194+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-195+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-156+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-160+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-049+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-051+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
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Każdemu projektowi rezolucji nadaje się kolejny numer dokumentu. Wspólny projekt rezolucji zastępujący
kilka projektów rezolucji (na ten sam temat) otrzymuje numer wspólnego projektu rezolucji i numer
pierwszego złożonego projektu spośród rezolucji, które wspólny projekt ma zastąpić.

Oznaczenia i akronimy dokumentów z posiedzenia

W dokumentach z posiedzenia zazwyczaj stosowane są podane poniżej oznaczenia i akronimy
określające różne rodzaje procedur i dokumentów:

A: sprawozdania, zalecenia i zalecenia do drugiego czytania
B: projekty rezolucji i inne dokumenty z posiedzenia
O: pytania wymagające odpowiedzi ustnej
E: pytania wymagające odpowiedzi pisemnej
C: dokumenty innych instytucji
T: teksty przyjęte
RC: wspólne projekty rezolucji
COD lub *** zwykła procedura ustawodawcza (I: pierwsze czytanie; II: drugie czytanie; III: trzecie

czytanie)
CNS lub * procedura konsultacji
APP lub *** zgoda
NLE: procedura nieustawodawcza
REG: sprawozdanie dotyczące zmiany w Regulaminie
INI: sprawozdanie z własnej inicjatywy
IMM: sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie skorzystania z immunitetu lub uchylenia

immunitetu posła
BUD: dokumenty budżetowe
ACI: porozumienie międzyinstytucjonalne
OJ: porządek dzienny

Liczba po literze określającej rodzaj dokumentu odnosi się do kadencji parlamentarnej, np. A7 –
sprawozdanie przyjęte w trakcie siódmej kadencji parlamentarnej; A8 – sprawozdanie przyjęte w trakcie
ósmej kadencji parlamentarnej itd.

Dyrekcja ds. Posiedzeń Plenarnych

Z sekretariatem Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych można się skontaktować za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem sessions@europarl.europa.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego na
stronie internetowej poświęconej posiedzeniom plenarnym.

W salach obrad w Brukseli i Strasburgu urzędnicy pomagający przewodniczącemu są odpowiedzialni za
następujące zadania:

 protokoły
 pełne sprawozdania z posiedzeń
 listy mówców
 wnioski o udzielenie głosu i wnioski o zmianę czasu wypowiedzi
 wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 pomoc przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym w prowadzeniu posiedzenia.

mailto:sessions@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
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